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Programma

• Inleiding
• Ouderenmishandeling
• Risicofactoren 
• Signaleren
• Meldcode 
• Belemmeringen
• Onze eigen organisatie?
• Afrondend / vervolg?



Inleiding

• Waar denk je aan bij 
ouderenmishandeling?

• Weinig meldingen
o Schaamte en angst
o Afhankelijkheid

• Wordt het wel gezien? 



Definitie ouderenmishandeling

Het handelen of nalaten van handelen van degenen die in een 
persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, 
waardoor  de oudere lichamelijke en/of psychische en/of
materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere 
sprake is van een vorm van gedeeltelijke 
of volledige afhankelijkheid.



Cijfers 
Ouderenmishandeling
• 1 op de 20 ouderen is slachtoffer

• Mantelzorgers van dementerenden: in circa 
1 op de 3 situaties is sprake van 
mishandeling

• Ouderenmishandeling neemt toe 



Vormen van ouderenmishandeling

• Lichamelijke mishandeling (slaan, schoppen, duwen)

• Psychische mishandeling (uitschelden, kleineren)

• Financieel misbruik (profiteren van bezittingen, financieel kort houden)

• Verwaarlozing (ontoereikende verzorging, 
onvoldoende ondersteuning)

• Seksueel misbruik

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2019/06/11/campagne-ouderenmishandeling-klaverjas

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2019/06/11/campagne-ouderenmishandeling-klaverjas


Risicofactoren

• Toegenomen afhankelijkheid 
• Loyaliteitsgevoelens voor pleger/dader
• (Angst voor) sociaal isolement 
• Overbelasting (mantel)zorger
• Ziekte, psychische- en/of verslavingsproblemen
• Ingrijpende voorvallen (stress, overlijden, verhuizing)
• Familiegeschiedenis (geweldstraditie)
• Persoonlijke problemen van pleger/dader



Signalen bij ouderen

• Huishouding/verzorging toont sporen van verwaarlozing
• Ziet er zelf onverzorgd uit
• Schulden / lege koelkast
• Lichamelijke klachten (blauwe plekken, wonden)
• Psychische klachten (angst, verwardheid, neerslachtigheid)
• Geen gelegenheid om alleen met anderen te praten
• Onsamenhangende verklaringen 

bij lichamelijke verwondingen



Signalen bij verzorger

• Gebrek aan sociaal netwerk
• Vertoont verschijnselen van overbelasting
• Probeert andere mensen buiten de deur te houden
• Toont zich onverschillig voor het welzijn van de oudere
• Onsamenhangende verklaringen bij lichamelijke verwondingen
• Scheldt of schreeuwt tegen de ouderen 

in aanwezigheid van anderen

• Ontspoorde zorg



Signaleren en waarnemen

• Wordt het wel gezien? Bewustwording van kokervisie 
(zie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=jW-CxE7M6sA)

• Objectief waarnemen

• In kaart brengen van signalen (stap 1 Meldcode)

https://www.youtube.com/watch?v=jW-CxE7M6sA


Meldcode in 5 stappen

1. In kaart brengen van signalen

2. Consultatie (collega’s, leidinggevende, Veilig Thuis)

3. Gesprek met betrokkenen
Zowel het slachtoffer als de verzorger/dader 

4. Wegen van de ernst het huiselijk geweld.

5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden



Belemmeringen bij signaleren

• Bewustwording van eigen weerstand

• Bewustwording van eigen normen en 
waarden

• Professionele moed gevraagd



Onze eigen organisatie?

Aan de hand van 4 subthema’s doorpraten over:

• De Meldcode 
• De aandachtsfunctionaris
• Het gesprek met betrokkenen
• Rapporteren en registreren


